
 
МОДУЛ М6A – Пројекат 2 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
Студио - 18 ЕСПБ 
Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 
 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Пројекат 2 усмерења Архитектура се односи на тематску област мултифункционалних и флексибилних 
архитектонских објеката и простора. 
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка. Студирајући сложеност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре студент се 
оспособљава да: 
- креира архитектонска решења која равномерно задовољавају концептуалне, функционалне и структуралне 
захтеве 
- прати и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме 
Резулат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву истраживачку и 
апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се пројекат ослања. 
Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија 
- апстраковање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговари захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: средом и петком од 14 до 22 сата. 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. 
За студио и семинаре предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. 
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са радом у студију.  
16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата).  
Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље у уторак. 
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
Пројектни задатак у студију задаје наставик. 
Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставник организује семинаре који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Више студија (до 3) могу, међусобним договором, да организују заједничке семинаре. 
Семинари учествују у укупној оцени пројекта са по 5п. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у понедељак 
3.септембра 2007 у 12 сати две недеље пре почетка семестра. 
Презентација студија је у уторак 4. септембра две недеље пре почетка семестра 
Пријављивање студената је у уторак и среду 4. и 5. септембра две недеље пре почетка семестра. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене модула М4 и модула М5. 
Листе са распоредом  студената по студијима достављају се наставницима у понедељак 10. септембра. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу у уторак 11. септембра. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 14. септембра.   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 сати) 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М6A– Пројекат 2 – усмерење Архитектура 
 
Година студија:  
 
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 
22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
среда и петак (14 недеља) 
семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 22 сата 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
29. јануар 2008. у 10 сати 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
01. новембар 2007. у 16 сати 
19. децембар 2007. у 16 сати 
 
 
 
 
Назив пројектног задатка: ARHITEKTONSKI FAKULTET ILI… 

Наставник:  
Проф. Бранислав Стојановић 

Сарадник у настави:  
Сам. стр. сар. Небојша Фотирић               

Број кабинета:  345 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата):  по договору 

Телефон:   3218.726                                                                                                                                Е-маил: 

 

Назив семинара 1: Пројектантска пракса 

Руководилац семинара 1: Проф. Бранислав Стојановић 

 

Назив семинара 2: Етика Инкорпорације 

Руководилац семинара 2: Проф. Бранислав Стојановић 

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задаку. 
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Циљеви и приступ настави: 
  
Циљ наставе је даљи развој пројектантских вештина код студената, кроз суочавање са комплексним пројектним задатком у 
затеченој градској матрици. Настава се наслања на претходна знања студента из домена архитектуре, урбанизма и 
архитектонских технологија; као и других компатибилних сазнања. Циљ наставе је и формирање става студената у односу на 
инкорпорацију у старо градско језгро као и изналажење разних модела за примену у оваквим околностима. Очекивани завршни 
продукт је компетентни, актуелни, смели, духовити и оригинални одговор на задати проблем. 
 
Настава ће се одвијати у активном контакту студената и наставника. 
 
Од студената се очекује потпуна преданост пројектовању, уз активно учешће на семинарима који су директно везани за задату 
тему.  
 
Пројектни задатак: 
Тема у овом семестру је Архитектонски факултет са додатним садржајима (које студенти самостално одређују у зависности од 
свог поимања задате локације са свим својим специфичностима). Локација се налази код Видин капије у подножју Калемегдана. 
 
Од студената се очекује да се одреде према локацији, градитељском наслеђу и непосредном окружењу, а да затим приступе 
формирању концепта Архитектонског факултета, са свим својим специфичностима, као и са пратећим компатибилним 
садржајима који одговарају позицији будућег објекта. Студенти самостално бирају карактер факултета који се пројектује ( од 
инжењерске политехнике, преко класичног арх. Факултета, уметничког факултета  до факултета или института за истраживање 
калемегданске тврђаве). Посебан акценат се мора ставити на избор пратећих односно компатибилних садржаја који могу 
употпунити  концепт објекта односно комплекса на оваквој локацији. 
 
Саставни део задатка је урбанистички концепт, који ће повезати објекат са окружењем и постојећим пешачким и колским 
токовима. 
 
Метод извођења наставе: 
Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-
катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, 
презентације, есеји, семинарски радови итд. 
 
 

 

нед Студио                                             Семинар1     Семинар2  

01 Упознавање Прелиминарни концепт   

02 Прелиминарни концепт Програмска клаузура Пројектантска пракса Етика инкорпорације 

03 Разрада концепта Разрада концепта Пројектантска пракса Етика инкорпорације 

04 Идејно решење Идејно решење Пројектантска пракса Етика инкорпорације 

05 Идејно решење Идејно решење Пројектантска пракса Етика инкорпорације 

06 Финализација Финализација Пројектантска пракса Етика инкорпорације 

07 1. Колоквијум Измене концепта Пројектантска пракса Етика инкорпорације 

08 Разрада пројекта Разрада пројекта Пројектантска пракса Етика инкорпорације 

09 Разрада пројекта Разрада пројекта Пројектантска пракса Етика инкорпорације 

10 Разрада пројекта Разрада пројекта Пројектантска пракса Етика инкорпорације 

11 Разрада пројекта Разрада пројекта Пројектантска пракса Етика инкорпорације 

12 Финализација Финализација Пројектантска пракса Етика инкорпорације 

13 Презентација Презентација   

14 2. Колоквијум Финална презентација   

 

 

Обавезна литература: 

Тема рада у 1. и 2. недељи вежбања 
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Препоручена литература: 
Препоручује се сваком од студената понаособ, у зависности од интересовања, поставке концепта и специфичних неопходних  

знања потребних за успешну финализацију пројекта. 

 

 

Начин полагања испита и бодовање: 
Током семестра студенти имају могућност да остваре максимално 70 поена, и то: 

• 10 – на програмској клаузури (2. недеља вежбања) 

• 20 – на 1. колоквиуму (7. недеља вежбања) 

• 30 – на 2. колоквиуму (14. недеља вежбања) 

• 10 – на семинарском раду (који се израђује током семестра) 

На полаганју испита који подразумева финалну предају и одбрану рада студент може остварити 
максимално 30 поена. 
 
 

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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